
وواه ثم المؤمني ن صراط مم ن نفسه جعل ثم سن ا إذا سس يي سش ق ال م ا على سم
للف ف سك ام ففيه ا المؤ يح سة أن يقتضي أنه وهو كثيرة أ وي لر يعل بعد آدم ذذ السللة سج

لل الواقع هو وهذا انتبه مهي ن، م اء م ن خلفه؟ و
: خلفه.الط الب
هو فم ا مهي ن م اء م ن سللته تكون أن قبل آدم تسوية لن : خلفه؛الشيخ

ثمقوله: ((  إن يق ال أن إم ا وجهي ن، أحد م ن الجواب ؟ هذا ع ن الجواب
مرةضة جملة )) هذه مهين ماء من سلةلة من نسله جعل أن لبي ان معت

فق ال: ثم آدم، إلى ع اد ثم السللة م ن نسله ك ان طي ن م ن ك ان اللي آدم
ب اب م ن وليس الذكري، الترتيب ب اب م ن هذا يق ال: إن أن وإم ا سواه،

العرب كلم في موجود الذكري والترتيب الوقتي، أو المعنوي الترتيب
بعد من ساد ثم أبوه ساد ثم ساد من إنالش اعر: (  قول ومنه
إذا أم ا شيء أولى هذا نعم الواقع، خل ف على هذا ) والترتيب جده ذةلك

المفسري ن بعض ق اله كم ا روحه م ن فيه ونفخ النسل أي سواه قلن ا: ثم
فيه القول هذا أو الوجه هذا فيه ا لك ن إشك ال فيه ا م ا الترتيب على ف الية

خ اص الوصف ف هذا )) فإن روحه من فيه ونفخقوله: ((  في إشك ال
علمك اةلذي أنتيح اجه: (  وهو له موسى ق ال كم ا بآدم، خ اص ؟ بم ن

) روحه من فيك ونفخ ملكئكته ةلك وأسجد شيء كل أسماء
ذه ولهذا بآدم، خ اص هذا أن فظ اهره وإن الوجه هذا م ن أولى الول الوج

الروح نفخ أن حيث م ن  لك ن... الترتيب حيث م ن قوة له الوجه هذا ك ان
المراد أن على يدل فإنه تعرفون كم ا عيسى وفي آدم في إل ك ان م ا

 بدأ على عودا ويكون آدم، م ن؟ به )) المراد سواه ثمبقوله: (( 
وفيه ا الله، إلى مض افة روحه م ن )) كلمة روحه من فيه (( ونفخ

ءء فيكون الله روح م ن شيء فيه آدم أن ظ اهره ا أن إذ إشك ال الله م ن جز
ءا؟ الةض افة معنى فم ا ومستحيل، ممتنع شيء وهذا إنه ا معن اه ا نقول إذ

)) ةللطاكئفين بيتي (( وطهرتع الى:  ق ال كم ا وتشريف ف خلق إةض افة
على لنفسه الله أةض افه بيت لكنه ل، يسكنه؟ لله بيت الكعبة وهل بيتي

منع ممن أظلم ومنتع الى: ((  ق ال وكم ا والتعظيم، التشريف ف سبيل
الله )) ن اقة وسقياها اةلله (( ناقةتع الى:  ق ال )) وكم ا اةلله مساجد

ونفخنعم((  الشيء لهذا والتعظيم التشريف ف سبيل على الةض افة هذه
جم ادا. ك ان أن بعد حس اس ا حي ا جعله )) أي روحه من فيه

تت هذا لكم )) جعل اةلسمع ةلكم وجعل((   الخط اب إلى الغيبة مم ن التف ا
أأ((  أق بد نن ممن النسان خل أله جعل ثم طي ثم غيبه هذا )) كل نس
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هذا السمع لكم وجعل غيبة هذا روحه م ن فيه ونفخ غيبه هذا سواه
بل ف ائدة له اللتف ات البلغيون يسميه اللتف ات أو والنتق ال خط اب،

سطب تنبيه منه ا فوائد حصل م ا واحدة وتيرة على ك ان إذا الكلم لن المخ ا
تء التنبه يحصل اختلف ف إذا لك ن تنبه، ك النتق ال الضم ائر بعود اختلف ف سوا
عندم ا الصوت شدة في اختلف ف أو ب العكس، أو الخط اب إلى الغيبة م ن

ءئ ا كلمه النس ان يكون لو لك ن انتب اه هن اك يكون م ا واحدة وتيرة على ه اد
لل انتب اه يحصل الحي ان بعض في بزجر أتى ف اللتف ات النتب اه يحصل ل؟ و
أل((  النتب اه به يحصل كل الخط اب تغيير أو )) لكم اةلسمع ةلكم وجع
المؤلف ف. ق ال كم ا للذرية أنه شك ل الخط اب لذريته، أي

هن ا؟ الخط اب ف ائدة : وم ا الط الب
حسب تكون السي اق حسب الث انية الف ائدة التنبيه ف ائدته : هذا الشيخ

ذلك ش ابه م ا أو النعمة بي ان في الزي ادة أو التورية الزي ادة مثل إم ا السي اق
السي اق، حسب

السم اع بمعنى نعم السم اع، :- بمعنى المؤلف ف )) ق ال اةلسمع(( 
لن السم اع؟ إلى أوله ا لم اذا السم اع، )) أي اةلسمع ةلكم جعل(( و
السمع يكون أن لزم للجمع الخط اب ك ان وإذا لجمع، خط اب جمع لكم
ء ا فيكون واحد لكل البص ار وجمع السمع أفرد اللغة: وإنم ا أهل ق ال جمع
سع مصدر السمع ملن مم ذع سس سم يس ءع ا سي يم وإنم ا يثنى، ول يجمع ل والمصدر سس

ءدا يبقى سر يف القوة وهو بصر جمع والبص ار الجنس به المراد ويكون ذم
ءرا؛ وليس الب اصرة ون مصد سدر سل يص سص ار الم يب ءا يبصر أبصر مإ سجمع فلهذا إبص ار

)). والفئدة والبصار اةلسمع ةلكم وجعل((  الجنس به المراد هذا
الفهم طريق وتع الى سبح انه الله فذكر القلوب )) يعني الفئدة(( 

الفهم ومحل والبصر السمع هو؟ م ا الفهم سطريق الفهم ومك ان
يكون )) ولهذا والبصار اةلسمع ةلكم جعل((  القلب هو والوعي
ذيبصر أو ذيسمع م ا يتلقي ان القلب في يصب ان كقن اتي ن والبصر السمع

ةلكم وجعل((  والدراك الوعي محل وهو القلب في يصب ان ثم
يذكر لم لم اذا طيب القلوب )) يعني والفئدة والبصار اةلسمع

سع اظ لن واللمس؟ والذوق الشم لت والبصر ب السمع يكون ب الي ات ال
ك ان ولم ا تراه، ل م ا تسمع لنك وأعم أشمل لنه ب السمع وبدأ

ذصم نسبت لو أقل لله والحمد به البتلء ك ان وأعم أشمل إلى ال
يمى ذع سمم لن قليلة النسبة لوجدت ال سص أهم. السمع فوجود أشد ال
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ءل )) يقول تشكرون ما قليلوقوله: ((  زائدة م ا م ا، المؤلف ف: قلي
ءل تشكرون، م ا قليل للقلة مؤكدة مطلق مفعول إعرابه ا؟ ايش وقلي

ءا تشكرون يعني ءل شكر الله س اقه ا التي النعم هذه مع يعني قلي
إلى الرح ام في انتق اله إلى النس ان خلق ابتداء في وجل عز

سعم هذه مع والقلب، والبصر ب السمع خروجه من مظيمة ال سع ف الشكر ال
ءا تشكرون أي قليل ءل شكر نعم، القلة؟ لتأكيد زائدة هذه وم ا قلي
ءل تقول الن العرفية الس اليب في حتى معرو ف وهذا ءل م ا، قلي قلي

أعلم. والله زائدة؟ فم ا القلة لهذه توكيد يعني م ا
لةلوا((  أقا أذا أو مكئ أنا أأ لل أل مض مفي أض لر ل

أ ننا ا مكئ مفي أأ نق أةل لل ند أخ مددي ))[السجدة: أج
الشبهة: هذه يوردون ق الوا البعث منكري المؤلف ف: أي ق ال ] وق الوا10
ننا الرض في ضللنا أكئذا((  مكئ مفي أأ نق أةل لل ند أخ مددي في ةضللن ا )) أئذا أج

" هذابها مختلطا ترابا صرنا بأن فيها عدناالمؤلف ف: " ق ال الرض
ء ا وصرن ا فيه ا عدن ا يعني الرض في ةضللن ا معنى أئذا التراب كس ائر تراب
خلق في يعني: أنكون إنك ار استفه ام جديد؟ خلق لفي أئن ا ذلك حصل
سن ا أن بعد جديد يت سل سك يعني: ل ن إنك اري هن ا والستفه ام فيه ا، وةضللن ا الرض سأ
وجة هي هل الشبهة هذه ذلك، يكون لل ذح وجة؟ غير و الجواب: ليست ذح
وجة ذح ق ادر تراب م ن أول خلقكم والذي تراب، م ن ذخلقتم نقول: أنتم لنن ا مب
ء ا يعيدكم أن على لل التراب هذا م ن ث اني بعد الية ج اءت ولهذا طيب، ؟ ل و
أكئنا الرض في ضللنا أكئذاق ال: ((  لم ا طي ن م ن النس ان خلق ذكر

ذبه ا؟ فأي ن شرطية هذه إذا ةضللن ا أئذا )) طيب جدديد خلق ةلفي جوا
ذننشأ يعني بعده ا الجملة م ن مفهوم جوابه ا ذننشأ الرض في ةضللن ا أئذا أ

ءا خلق ا ءا. خلق ا ننشأ نعم؟ جديد جديد
جديد، خلق في أنن ا أيتأكد )) يعني جدديد خلق ةلفي (( أكئناوقوله: 

تأتي فكيف ف للنك ار هن ا الستفه امية الجملة ك انت ق ائل: إذا ق ال لو ولهذا
يتأكد أن ينكرون المراد ) نقول) ةلفي ( أكئنا( التوكيد على الدالة اللم
سن ا أن بعد جديد خلق في أنن ا أيتأكد يعني ذلك سل ذك إخوة كقول الرض تأ

هذا أن )) ف المهم ديوسف أنا قال ديوسف لنت (( أكئنكيوسف ف: 
يرجعون. قولهم م ن أكد م ا ينكرون كأنهم التأكيد

مفي جدديد خلق ةلفي أكئنا((  سل يلق) هل )) قوله: ( بمعنى هن ا الخلق سخ
التقرير بمعنى مصدر أنه أو جديدة، أمة في لنكون أئن ا يعني المخلوق

وكلهم ا المعنيي ن يحتمل نعم، الله يخلقن ا لن أي خلق لفي أئن ا يعني
ذق أو جديدة، أمة في جديد خلق في أنكون يعني يتع ارةض ان ول صحيح سل ذنخ أ
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ءق ا ءدا خل ون ا الرض في ةضللن ا أن بعد جدي ذك ءب ا و في تكونون والجواب: نعم ترا
ق ادر التراب م ن أنشأكم ف الذي بعزيز؛ الله على ذلك وم ا جديد، خلق
الحديث في ورد أنه مع كله النس ان فني لو حتى منه، يعيدكم أن على

لله يفنى أنه سب إل ك يج سنب سع وذ ذق ممنه فإنه ال سل يخ للشجرة، ك النواة النس ان ذي
ورم الله فإن والسلم الصلة عليهم النبي اء ذلك مم ن ويستثنى على سح

سد تأكل أن الرض سس ا يج وإل وجل عز الله قدرة على دليل وهذا النبي اء أ
مكونون. لنهم بشر ف النبي اء
تراب. : م نالط الب
كس ائر وجلد وعظم لحم م ن الن لكنهم تراب م ن أصل : خلقواالشيخ

ءا شيئ ا منهم تأكل م ا تأكلهم م ا الرض ذلك ومع آدم بني النبي اء غير أم ا أبد
الرض تأكله ل الن اس بعض بدن وجل عز الله يحمي قد لك ن تأكلهم فإنه ا
نعم.  الكرامة، م ن نوع على

ءم ا؟ الط الب : دائ
ءم ا؟ : معنىالشيخ دائ

يصل؟ هو : هذاالط الب  ال
يلق لفي أئن ا تأكله أنه ا الصل هو : هذا الشيخ تع الى: (( الله ق ال جديد، سخ

وتسهيل الهمزتي ن بتحقيق  قراءة...))  كافرون ربهم بلقاء هم بل
بتحقيق... الموةضعي ن في الوجهي ن على بينهم ا ألف ف وإدخ ال الث انية

ذيقرأ الموةضعي ن في الهمزتي ن بتحقيق الموةضعي ن في الهمزتي ن  أكئذا(( ف
بي ن ألف ف إدخ ال التحقيق، )) هذا خلق ةلفي أكئنا الرض في ضللنا

ننا الرض في ضللنا ءآكئذا((  محققتي ن همزتي ن جدديد خلق ةلفي ءآكئ
لليه ا مخففة تخليه ا م ا أئذا الث انية تسهيل قراءت ان، هن ا؟ قراءة مم ن )) كم سخ

م ا ءآئذا ألف ف؟ في ألف ف بدون الرض في ةضللن ا أئذا والي اء الهمزة بي ن
ءذا ف القراءات والي اء الهمزة بي ن خليه ا أيض ا تبينه ا نعم. أربع القراءات إ

تع الى: الله : ق ال تع الى الله رحمه المؤلف ف يقول الرض في ةضللن ا أئذا 
للغراق هن ا بل أن )) يعني  كافرون" "ب البعث ربهم بلقاء هم بل(( 

ولبسوا شبهوا كم ا ليس المر بل يعني البط الي النتق الي؟ ول البط الي
ربهم بلقاء هم بلج احدون: ((  لكنهم الله قدرة يعلمون فهم

خبر الك افرون بـ(الك افرون)، متعلق ربهم )) وقوله: بلق اء كافرون
تكون ومتى بملق اته، أو ربهم بلق اء ك افرون هم بل (هم) أي المبتدأ

نعم، ب الله كفر فقد الله بلق اء كفر كذب وم ن ب البعث، تكون ؟ الملق اة
فهي وإل ق ال: ب البعث ب المعنى ل ب المراد له ا مفسرا المؤلف ف ق ال ولهذا
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أها أديا((  الملق اة بمعنى ف اللق اء البعث م ن أخص يدي لن أأ أسا ملن أك ا نن حح مإ مد أكا

أةل ى أك مإ بب ححا أر لد مه أك مقي لمل إلى...إنس ان أي ] النس ان6))[النشق اق: أف
لم وم ن ب البعث يؤمنون ل لنهم الله بلق اء الك افرون هؤلء يعني آخره
 الله بلق اء يؤم ن لم ب البعث يؤم ن

للتع الى: ((  ق ال ثم لم-  - لهم لق لك نفا أو أت لك أدي أل مت أم لو أم لةل مذي ا نةل أل ا بك لم لو لك مب
توفيت تقول كم ا يقبضكم يتوف اكم أرواحكم، بقبض ] أي11))[السجدة:

الوف اء سبيل على قبضته أي استوفيته وكذلك قبضته، أي فلن م ن حقي
ذمراد يقبضكم (يتوف اكم) أي فمعنى الكم ال، وهو ذض والـ الرواح. قب

لكوقوله: ((  أل مت أم لو أم سلك اةل سم سكة مفرد ))  مئ سل يملك، ذمفرد أو سم قق وهو أ ست يش ذم
سكة مم ن ذو سلل سس الة بمعنى ا لر يألك) ثم هذا وعلى ال سم لول فأصله: ( سمت ذح لد ذق ف

سرت اللم لخ ذأ سيلك فك انت الهمزة و لفف ف ثم سم مت ذخ سف مذ ذح سلك فص ار الهمزة ف سم
سع إذا ولهذا مم مت ذج سء سكة فقيل الهمزة ج ا مئ سكة يق ال ول مل مل فيه ص ار لنه سمآ
سلل ذوكة مم ن وهو وتأخير، تقديم يعني ب التحويل إع الرس الة، أي الل

مسل الذي الموت) معن اه  ف(ملك ير أ
الرواح ملقبض وجل عز الله أرسله ذ

لتهأخرى: ((  آية في تع الى ق ال كم ا نف ))، ديفرطون ل وهم رسلنا تو
ذت لنه الموت إلى الموت) أةضيف ف وقوله: (ملك ممي الله بإذن الن اس ذي

مئيل الث ار بعض في سمي وقد الموت، ملك فسمي سرا يز مع لح لم ولكنه ب مص ي
أسم اءهم صح الذي ن أن سبق وقد وسلم، عليه الله صلى الله رسول ع ن

تك وإسرافيل، وميك ائيل جبرائيل م ن؟ خ ازن ورةضوان الن ار، خ ازن وم ال
هذا.  أنكر بعضهم الشيء بعض فيه ونكير منكر الجنة،

...: الط الب
الرسول ع ن ثبت م ا عزرائيل ح ال كل وعلى أنكره بعضهم...: الشيخ

سهر السم هذا أن م ن الرغم على والسلم الصلة عليه الملئكة أسم اء أش
الع امة. عند

لكوقوله))   أل أل اةلذي اةلموت م بك وله؟ الذي )) م ن بكم لو سله وك وك الله و
ءل ليس التوكيل وهذا وجل، عز وعظمة سلط ان توكيل ولكنه لح اجة توكي
بشيء الملئكة يوكل كونه يعينه، أحد إلى يحت اج ل وجل عز الرب لن

وكلت إذا أن ا الح اجة، سبيل على ذلك ليس ايش؟ سبيل على ذلك فليس
الرب لك ن العمل مب اشرة أستطيع ل لني هذا إلى محت اج أكون قد أحد

ءئ ا أراد إذا يحت اج، ل وتع الى سبح انه ذلك يوكل لكنه فيكون له: ك ن ق ال شي
سمة سلط ان توكيل سظ سع خدمته في شيء كل وأن وعظمته سلط انه لبي ان و

عب ادته. وفي وتع الى سبح انه
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ءا الله وكله )) أي بكم وكل اةلذيوقوله: ((  مكل وكيل الله إذ وو ذم سو و ل؟ أ
مكل وكيل باةلله وكف ى((  لو ذم )) وهن ا قوما بها وكلنا فقد((  )) و

ذنه ليس )) ولك ن بكم وكل (( اةلذيق ال:  ءل كو ستوكل أنه بمعنى وكي ذم
لكل لغيره سو ذم على سرقيب بمعنى وكيل ولكنه معهود، هو كم ا منه أعلى والـ
مم ن عب اده يي سه عليهم. ذم
مفرد، )) هن ا اةلموت ملك (( ديتوفاكموتع الى:  سبح انه وقوله

جاء إذا حت ى((  ع ام سي اق في أخرى آية )) وفي ملك (( ديتوفاكم
أدكم اةللهأخرى: ((  آية وفي )) فجمع، رسلنا توفته اةلموت أح
الي ات هذه بي ن نجمع فكيف ف الزمر )) في موتها حين النفس ديتوف ى
ديتوف ى (( اةللهتع الى:  قوله بأن بينه ن العلم أهل جمع الثل؟ث؟

لفى أن الصل هو )) هذا النفس سو ست ذم المدبر مدبر لنه الله هو الـ
ءرا الملك سبنى تقول كم ا له ف اعل للشيء والمدبر للشيء، للحكم، قص

ذروع وج اب الزنبيل وج اب ذهب يعني سح اة وج اب الف ا يس مم سطل وج اب ال
سع الم اء وب سر منه على يشيل وق ام الطي ن و ملك ويبني مت ذر ليس...  الم الم

كذلك؟
: ل. الطلبة
ءا الشيخ إل يكون ل البن اء هذا ك ان لم ا لك ن ببن ائه أمر أي بن اه معنى : إذ
بأمره، إل توفيه ا يكون م ا النفس يتوفى تع الى ف الله إليه، ذأسند بأمره

مندت ذأس ذله: ((  أم ا إليه، الوف اة ف قل)) وقوله: ((  رسلنا توفتهقو
مفرد الموت) هن ا (ملك يق ال: إن أن )) فإم ا اةلموت ملك ديتوفــــاكم

سض ا ف م ن بصحيح ليس لك ن العربية اللغة في وجه له وهذا  ملئكة.. ذم
الروح، قبض قبل أعوان له الموت ملك أن الواقع ولك ن الواقع، حيث

البدن م ن الروح يسوقون القبض قبل أعوان الروح، قبض بعد وأعوان
فهن اك قبضه ا إذا ذلك بعد وأعوان يقبضه ا، ثم الحلقوم، إلى تصل حتى

في يدعونه ا فل الجنة م ن الذي ب الكف ن الروح هذه تنتظر الرحمة ملئكة
النس ان ك ان وإن الكف ن، ذلك في ويجعلوه ا يأخذوه ا حتى عي ن طرفة يده

ل ن ار م ن كف ن معهم العذاب ملئكة عنده تكون ب الله والعي اذ ب العكس
أن بينهم ا الجمع المراد هن ا فيكون نعم عي ن، طرفة يده في يدعونه ا

الموت ملك أعوان لنهم جمع وهم الملئكة إلى الرسل إلى الوف اة إسن اد
بلغت إذا يقبضه ا الذي هو الموت وملك الفعل هذا في مش اركة نوع... 

القرآن أن كثيرا بين ا قد ونح ن الشك ال يزول الجمع وبهذا الحلقوم
فيه ةلوجدوا اةلله غير عند من كان وةلو((  تع ارض فيه ا ليس والسنة
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حا حا اختلف ء ا، منهم ا شيء في رأيت إذا )) وأنه كثير ذلك أن ف اعلم تع ارةض
نعم المر لك يتبي ن حتى وتعلم فتدبر علمك، قلة أو فهمك سوء م ن

...:الط الب
ملك هو الحلقوم عند م ن مب اشرة قبضه ا يتولى الذي لك ن : أيالشيخ

الذي ن هم ك انوا إن أيديهم بسطوا اللي الملئكة هؤلء ثم الموت،
الخري ن ك انوا وإن منه ويأخذونه ا قبضه ا ينتظرون فهم قبضه ا ينتظرون

 إشك ال في م ا فكذلك  الحلقوم... يخرجونه ا الذي ن
لل((  لم لق لك نفا أو أت لك أدي أل مت أم لو أم لةل مذي ا نةل أل ا بك لم لو لك نم مب أةل ى لث لم مإ لك بب أر

أن لعو أج لر المؤلف ف: يقول أي ] ثم11))[السجدة: لت
كل في بن ا يوكل لم " يعني أرواكم بقبض أي بكم وكل اةلذي" 

موكلون ملئكة هن اك لك ن فقط، الرواح قبض في بن ا وكل ولكنه شيء
ء ا حفظن ا وفي أعم الن ا حفظ في بن ا في موكلون ملئكة وكذلك نعم، أيض

نعم. فيه ا ويجلسون الذكر، مج الس وينظرون الرض، يجوبون أعم الن ا
ءء ترجعون ربكم إةل ى ثم((  سج ازيكم )) أحي ا ذي بعد يعني نعم، بأعم الكم ف

سزى ربه إلى النس ان يرجع الموت ذيج ا ءا إن بعمله ف ءا وإن فخير خير شر
 فشر
" ناكسوا الك افرون-  اةلمجرمون إذ ترى وةلوتع الى: ((  ق ال " ثم

ءء )) مطأطئوه ا ربهم عند رءوسهم أنكرن ا م ا أبصرن ا يقولون: ربن ا حي ا
وذبن اهم فيم ا الرسل تصديق منك وسمعن ا البعث، م ن إلى ف ارجعن ا فيه ك

إذ ترى وةلو((  " نعم الن موقنون إن ا فيه ا ص الح ا نعمل الدني ا
الله صلى الرسول إلى إم ا ترى ولو قوله في )) الخط اب اةلمجرمون

أعم المعنى وهذا الخط اب، إليه يتوجه م ن كل إلى وإم ا  وسلم عليه
تأتي التي الخط اب ات ولهذا م انع منه يمنع أن إل لعمومه أولى به والخذ
كل به ا يراد وأن العموم، على تحمل أن الولى القرآن جميع في للمفرد

ب الرسول خ اصة فتكون م انع ذلك م ن منع إذا إل الخط اب إليه يتوجه م ن
وسلم. عليه الله صلى

جواب، إلى تحت اج الشرطية ولو شرطية هذه )) لو ترى ةلووقوله: (( 
والجواب قولهم: ترى ف الشرط الشرط، جواب وإلى شرط إلى يعني

نعم. فظيع ا أمرا لرأيت تقدير محذو ف
هذه  إذ)) رؤوسهم ناكسوا اةلمجرمون إذ ترى (( وةلووقوله: 
الوصف ف هذا على المجرمون فيه الذي الوقت ذلك ترى لو يعني ظر ف
ءت ء ا أمرا لرأي مرمون) مبتدأ، (إذ فظيع يج النون وأي ن و(ن اكسوا) خبر، الم
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أي رءوسهم ن اكسوا نعم، الةض افة لجل حذفت ن اكسوا؟ في التي
نعم. ب الله، والعي اذ خ افضوه ا يعني مطأطئوه ا

القي امة يوم يديه بي ن وهم  وجل عز الله عند )) يعني ربهم عند(( 
ءء يقول ن اكسوه ا ولك ن شيء التفسير هذا م ن النفس وفي المؤلف ف: حي ا
ءل ن اكسوه ا أنهم الظ اهر ولك ن ء ا نعم ذ قوله: بدليل الله لسلط ان وخضوع

ءء )) أم ا أبصرنا ربنا((  كونهم لك ن محمود الحي اء محمود ف الحي اء حي ا
ءل ن اكسوه ا ءل ربهم عند رءوسهم ن اكسوا الواقع هو هذا نعم ذ ق ال كم ا ذ

لمتع الى: ((  له أرا أت أن أو لضو أر لع أها لدي لي أل أن أع معي مش أن أخا بل مم يذ أن اةل لرو لظ لن أدي
لن نف مم لر يي أط مف ] طيب.45))[الشورى: أخ

أبصرن ا) مقول (ربن ا  فجملة)) أبصرنا ربنا ديقوةلون ربهم (( عند
تع الى الله وندعو ربن ا ي ا يعني أبصرن ا ربن ا يقولون تقديره محذو ف لقول
ذدع ائية الجمل أن الغ الب لن الربوبية ب اسم رب لن برب مصدرة تأتي ال

م ن أنكرن ا المؤلف ف: " م ا )) ق ال أبصرنا ربنا((  المطلع، الم الك هو
محذو ف أبصرن ا مفعول فيكون وعليه المؤلف ف، ق اله م ا " هذا البعث

سضرت أي هن ا أبصرن ا أن ويحتمل البعث أنكرن ا التقدير: م ا أبص ارن ا سح
وبصيرة بصر ذوي صرن ا يعني المؤلف ف قدره مم ا أعم فيكون وبص ائرن ا

يرن ا الن يقول كأنه يعني أعم، فيكون الن سصر ذوي مص وهذا وبصيرة سب
لم المعنى منك المؤلف ف: سمعن ا )) يقول سمعنا((  وكذلك وأبلغ، أع
وعد ما هذايقول: ((  تع الى الله لن فيه كذبن اهم فيم ا الرسل تصديق

ء ا )) ولك ن اةلمرسلون وصدق اةلرحمن لن ا المؤلف ف ق ال الذي هذا أيض
الن سمع ذوي كن ا أي سمعن ا معنى فيكون ق ال مم ا أحس ن وجه فيه

كن ا )) م ا نعقل أووراء-  فيم ا -يعني نسمع كنا ةلويقولون: ((  ولهذا
ذوي صرن ا الن فيقولون: نعم القي امة يوم في أم ا السعير، أصح اب في

أي طلب فعل وهو الدني ا إلى ارجعن ا نعمل ف ارجعن ا سمع ذوي وصرن ا بصر
ءا يوجه ل المخلوق لن أمر فعل وليس دع ا يل وقوله الخ الق، إلى أمر نعم
مزم الطلب جواب هذا ء ا، نعمل ترجعن ا إن يعني الطلب بجواب ذج ص الح

ءل يعني ص الح ا وقوله: نعمل ء ا عم م ا أنه كثيرا تقدم الص الح والعمل ص الح
الله صلى للرسول والمت ابعة  وجل عز لله هم ا: الخلص شرطي ن جمع
موقنون إن ا فيه ا يقول ص الح ا نعمل الص الح، العمل هو هذا وسلم عليه
العذاب ش اهدوا إذا ينفعهم م ا معلوم ذيرجعهم، ول ذلك ينفعهم فم ا الن
(( اليم ان، ينفعه ل فإنه العذاب ش اهد م ن كل ينفعهم، ل اليم ان فإن

نما أل لوا أف أأ أنا أر أس لأ لةلوا أب ننا أقا أم مه آ نل له مباةل أد لح أنا أو لر أف أك أما أو ننا مب مه لك مب
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أن مكي مر لش لم((  تع الى الله ] ق ال84))[غ افر: لم أل لك أف لم أدي له لع أف لن لم أدي له لن أما مإدي
نما لوا أةل أأ أنا أر أس لأ أة أب نن مه لس نل متي اةل نةل لد ا لت أق أل مه مفي أخ مد أبا أر مع مس أخ أك أو مةل أنا له

أن لرو مف أكا لةل إل العذاب رأى أن بعد إيم انه نفعه أحد ] وم ا85))[غ افر: ا
ولهذا طيب العذاب، عنهم الله كشف ف آمنوا لم ا يونس قوم واحدة قرية
متتع الى: ((  الله ق ال أس لي أةل لة أو أب لو نت أن اةل مذدي نل أن مةل للو أم لع مت أدي أئا بي نس نت ى اةل أح
أذا أر مإ أض لم أح له أد أح لت أأ لو أم لةل أل ا بني أقا لت مإ لب أن لت توبة ] له18))[النس اء: ال

عمره يب ادر أن النس ان على يجب ولهذا ينفعه فل العذاب ش اهد ل الن؟
نعمل فارجعنا((  نعم الخلص يستطيع فل أجله به يحل أن قبل

الثبوت على الدالة السمية ب الجملة )) أتوا موقنون إنا صاةلحا
ردوا لو رأيكم م ا لك ن ينفع، م ا لك ن الن متى؟ موقنون، إن ا والستمرار،

 ؟ المر يكون فم اذا

.عنه نهوا لم ا : لع ادواالطلبة
لو((  عنه نهوا لم ا : لع ادواالشيخ أةل أرى أو لذ أت لفوا مإ مق أل ى لو مر أع ننا لةلوا اةل أقا أف

أنا أديا أت لي يد أةل أر أب أول لن بذ أك مت لن أديا أنا مبيآ بب أن أر لكو أن أن أو أن مم مني مم لؤ لم لةل ))[النع ام: ا
لل((  ]27 أدا أب لم أب له لنوا أما أةل أن أكا لفو لخ لن لدي لل مم لب لو أق أةل يدوا أو لدوا لر أعا أما أةل مةل

لهوا له-  لن لن لميخلف ف ل الذي الله خبر هذاأع له نن مإ أو أن -  لبو مذ أكا ))[النع ام: أةل
28 [

لع اد.  رد لو :...أنهالط الب
لو((  كلم الله كلم بعد م ا الكلم هذا يقول الله دام م ا أدري : م االشيخ أةل أو
أرى لذ أت لفوا مإ مق أل ى لو مر أع ننا لةلوا اةل أقا أنا أديا أف أت لي يد أةل أر أب أول لن بذ أك مت لن أديا مبيآ
أنا بب أن أر لكو أن أن أو أن مم مني مم لؤ لم لةل لل*  ا أدا أب لم أب له لنوا أما أةل أن أكا لفو لخ لن لدي مم
لل لب لو أق أةل يدوا أو لدوا لر أعا أما أةل لهوا مةل له لن لن لم أع له نن مإ أن أو لبو مذ أكا -27))[النع ام: أةل

28 [
: الفس اق. الط الب
الن ار، في دائمي ن هم م ا الفس اق الكف ار، المراد ل، : الفس اقالشيخ

الصراط يعبرون والفس اق الجنة، يدخلون إنهم ثم أعم الهم بقدر ذيعذبون
سزل م ا بحسب الن ار في يتس اقطون ثم الصراط يعبرون الن ار إلى بهم ذين

أعم الهم. 
...:الط الب
. كفروا دام م ا ينفعهم ل فإنه مثل والنص ارى ك اليهود... أنكروا...: الشيخ

.......:الط الب
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يموت الدني ا حي اته أنه ا يرى م ن منهم الح اليي ن الملحدة : طيبالشيخ
يقوله ا أو عقيدة ع ن يقوله ا أن فإم ا شيء ول كت اب لهم ول فقط ويحي ا

 نعم أي وعن اد تقليد ع ن
المؤلف ف: وجواب يقول )) نعم شئنا وةلووجل: ((  عز الله يقول طيب

ءا لرأيت لو ء ا أمر الحكمة هي ق ائل: م ا ق ال إذا محذو ف جواب يعني فظيع
هي وم ا اختل ف، هن اك يكون أل أجل م ن ذيذكر ل ولم اذا الجواب حذ ف في

ما اةليم من فغشيهمتع الى:  ((  قوله في البه ام في الحكمة
ينبغي التهويل مق ام في أنه الجواب أبي ن؟ لنه ذيذكر ل )) ولم اذا غشيهم

إذا لنه وهوله؛ المر تعظيم في مذهب كل الذه ن يذهب أن لجل البه ام
ذبع فيه والله لك قيل لو يهون قد الشيء ذكر ويفعل الن اس يأكل عظيم س

لول ويفعل ويفعل ذه إذا ربم ا لك ن رعب عندك يكون شفته م ا أنت لديك و
الله أبهمه ا إذا العظيمة المور هذه مثل كذلك المر عليك يهون شفته
هن ا الجواب ذحذ ف ولهذا وأعظم؛ وأشد النفس في وأوقع أعظم فإنه ا

))، غشيهم ما اةليم من فغشيهمقوله:))   في الغ اشي وأبهم
ذأبهمت * وما  اةلحاقة * ما اةلحاقة((  مثل في والق ارعة الح اقة و
كل ذلك، أشبه )) وم ا اةلقارعة اةلقارعة* ما)) و((  اةلحاقة ما أدراك

والتهويل. التعظيم ب اب م ن هذا
فيم ن اهدن ا )) -اللهم هداها نفس كل لتينا شئنا وةلوق ال: (( 

رر والط اعة ب اليم ان فتهتدي هداه ا نفس كل لتين ا شئن ا هديت- ولو ب اختي ا
وأتى وجل عز الله على يعود الضمير )) الخط اب شئنا ةلو((  منه ا،

ء ا، الجمع بضمير الله ق ال ولهذا ثلثة النصراني: اللهة ق ال فإذا تعظيم
ع ن اللفظ هذا ذيخرج دليل لن ا جيبوا للجمع )) هن ا شئنا وةلوتع الى: (( 

لق ال وإل ةضلل، على الموحدون أيه ا وأنتم معن ا ف الصواب وإل معن اه ا
وإل والتلبيس، التشبيه ب اب م ن هذا أن ف الجواب )) ؟ شئت وةلوالله: (( 

لمتع الى: ((  قوله إلى ف ارجع لك له أةل مإ حه أو أةل حد مإ مح أه ل أوا أةل نل مإ أو مإ لن له أم لح نر اةل
لم محي نر ولو للتعظيم، شئن ا لو فيكون واحد يصير؟ ] كم163))[البقرة: اةل

صف اته م ن صفة كل بصف اته عظيم تع الى والله التعظيم، ب اب م ن شئن ا
الصف ات هذه وب اجتم اع الخرى، الصفة تقتضيه م ا غير عظمة تقتضي

)) أعطين ا لتينا شئنا وةلو(( ...  كذلك وأجل أعظم معظم هن اك يكون
الول المفـــــــــعول مفعــــــــــــــولي ن نصبت ولهذا

ولهذا والتوفيق الدللة بمعنى والهدى  والث اني: هداه ا،)) نفس (( كل
تع الى ق ال كم ا لفعل تع الى الله ش اء ولو والط اعة ب اليم ان ق ال: فتهتدي
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لوأخرى: ((  آية في أةل أء أو أك أشا يب أل أر أع أج أس أةل ننا حة اةل نم حة لأ أد مح أول أوا
أن لةلو أزا أن أدي مفي مل أت لخ نل*  لم لن مإ أم أم مح أك أر يب أك أر مةل أذ مةل لم أو له أق أل لت أخ نم أت لة أو أم مل أك

أك بب نن أر أل لم أم أأل نن أه الن اس لجعل ش اء لو تع الى ] ف الله119))[هود:... أج
و ن والستق امة والتوحيد اليم ان على واحدة أمة ذلك تأبى الله حكمة ولك

اةلجنة من جهنم لملنللن ار: ((  ق ال  وعل جل أنه منه ا كثيرة لسب اب
للن ار  وجل عز الله م ن وتعهد قسم )) (لملن) وهذا أجمعين واةلناس

التوحيد على واحدة أمة الن اس ك ان ولو الجنة، م ن جهنم لملن يمله ا أن
سدق لل هذا سص ء ا يصدق، أن بد ل فإذن صدق، م ا سصدق؟ م ا و ك ان لو ث اني
كلهم الك افر؟ م ن المؤم ن يتميز هل التوحيد على واحدة أمة على الن اس
ومة الن اس ك ان ولو واختب ار، امتح ان فيه م ا واحد التوحيد على واحدة أ

ود سس ذب لن منكر فيه م ا السبب؟ المنكر، ع ن والنهي ب المعرو ف المر ب ا
التوحيد على واحدة أمة على الن اس ك ان ولو منكر، ع ن نهي إلى يحت اج
لل الجه اد لبطل في كبيرة حكم هن اك أن أمهم أحد فيه م ا نج اهد؟ م ن ل و
وةلكنهن ا: ((  ق ال ولهذا قسمي ن؛ إلى الن اس جعل وجل عز الله كون
وق مني اةلقول حق سح و(مني) و(القول) ف اعل وثبت وجب بمعنى )) 

هذا م ا مني، ص ادرا القول حق ولك ن القول، م ن ح ال بمحذو ف متعلق
)) أجمعين واةلناس-  الج ن – اةلجنة من جهنم (( لملن القول؟

هن ا والتأكيد المقدر وب القسم وب اللم ب النون مؤكد الفعل وهن ا أمله ا نعم
ء ا واجب لل نحوي بينه ذيفصل لم مستقبل مثبت قسم في لنه واجب ل؟ و
أسم اء م ن اسم هذا )) جهنم جهنم لملنوقوله: ((  ف اصل، لمه وبي ن
وهو التجهم أو الجهم م ن وأنه ا زائدة فيه ا والنون عربية إنه ا قيل الن ار

كل وعلى معرب لكنه عربي هو مو معرب اسم إنه ا وقيل الظلمة،
من جهنم لملن((  الع افية، الله نسأل الن ار به ا ف المراد القوال
هؤلء م ن ذتمل أجمعي ن آدم بنو والن اس الج ن )) الجنة واةلناس اةلجنة
أكثر؟ وأيهم ا وهؤلء

أعلم. : اللهالط الب
والن اس، الجنة م ن سواء أنهم القسمة ظ اهر لك ن أعلم، : اللهالشيخ
الن ار يدخلون أنهم أخرى آية وم ن الية هذه م ن  الن...الج ن هل طيب

ألتع الى:  ق ال كم ا أقا للوا ((  لخ لد نم مفي ا أم لد لأ لت أق أل لن أخ لم مم لك مل لب أن أق مم
بن مج لةل مس ا ملن مر مفي أوا ننا بإجم اع وهذا الن ار ] يدخلون38))[العرا ف: اةل

لل الجنة يدخل هل الج ن مؤم ن الن ار، يدخل الج ن ك افر أن المسلمي ن ل و
دياتع الى: ((  ق ال الجنة، يدخلون أنهم والصواب العلم اء فيهم اختلف ف ؟
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عليكم ديقصون منكم رسل ديأتكم أةلم والنس اةلجن معشر
(( فمن والنس الج ن م ن أي ن؟ )) م ن وأصلح اتق ى فمن آدياتي
كذبوا * واةلذدين ديحزنون هم ول عليهم خوف فل وأصلح اتق ى

خاةلدون فيها هم اةلنار أصحاب أوةلئك عنها واستكبروا بيآدياتي
آلء فبأي((  )) ثم جنتان ربه مقام خاف (( وةلمنتع الى:  )) وق ال
يدخلون أنهم على دليل فهذا والنس الج ن م ن؟ ... ))) يخ اطب ربكما
)) يدل جان ول قبلهم إنس ديطمثهن ةلمقوله: ((  وكذلك الجنة
بعضهم وق ال العلم، أهل جمهور عليه الذي وهذا الجنة يدخلون أنهم على
لةلوامنذري ن((  قومهم إلى ولوا الذي ن لن الجنة يدخلون ل إنهم أديا أقا

أنا أم لو ننا أق أنا مإ لع مم حبا أس أتا أل مك مز لن لن لأ مد مم لع أس ى أب حقا لمو بد أص أما لم أن مةل لي أب
مه لدي أد مدي أدي له أةل ى أدي بق مإ أح لةل أةل ى ا مإ نق أو مردي نم أط مقي أت لس أنا أديا*  لم أم لو لبوا أق مجي أأ

أي مع مه أدا نل لنوا اةل مم مه أوآ لر مب مف لغ لم أدي لك لن أةل لم مم لك مب لنو لم لذ لك لر مج لدي لن أو نب مم أذا أع
نم مةلي المؤم ن أن على يدل فهذا الجنة يدخلكم ق الوا ] ول31))[الحق ا ف: أأ
وترك بنص استدلل هذا فيق ال: إن فقط، الليم العذاب م ن يج ار منهم

هؤلء مق ام إن ثم الدلة، بي ن يوفق الذي النس ان ح ال هكذا وم ا نصوص،
)) دون منذردين قومهم إةل ى وةلوا((  وتخويف ف إنذار مق ام القوم

شك ل فإنهم وخ افوا استق اموا إذا وهم وتخويف ف إنذار مق ام فهو مبشري ن
بد فل المكلفي ن م ن الليم العذاب م ن أجير م ن لن الجنة يدخلون أنهم

الحق هو القول وهذا الن ار أو الجنة إلى الورى مآل أن إذ الجنة يدخل أن
فيه م ا ب الجم اع والث اني الن ار يدخل وك افرهم الجنة يدخل مؤمنهم أن

. نعم النص م ن قريب أو نص وهذا القرآن نص لنه خل ف
...: الط الب
لك ن محمد إل فيه م ا محمد بعد رسل؟ الج ن في هل : السؤال الشيخ

أر أديا((  رسل؟ فيهم هل قبل مم ن أش لع بن أم مج لةل مس ا ملن لم أوا أةل لم أأ لك مت لأ أدي
حل لس لم لر لك لن )) مم

....: الط الب
.... يعني؟ التغليب ب اب مم ن: الشيخ
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